
ٍاحد

ضاخص

هقدار

فعالیت

81,768,600,0003140.060.0(1)پیوست47ساليحوایت ازساخت سالي ّای سیٌوایی جدید1

48,456,740,0001922.577.5(2)پیوست54ساليحوایت ازبرٍزرساًی ٍبازسازی سیٌواّای هَجَد2

5,000,000,00020.0100.0(3)پیوست9ساليکوک بِ تبدیل سالي هجتوع ّای فرٌّگی ٌٍّری بِ سالي سیٌوا3

28,321,475,0001141.558.5(4)پیوست35ساليحوایت از ارتقاء ٍبْبَدٍضعیت ًوایص فیلن درسیٌواّای هَجَد4

17,500,000,0007100.00.0(5)پیوست8استَدیَحوایت ازارتقاء ٍبرٍزرساًی هراکسپطتیباًی فٌی ٍاستَدیَی سیٌوایی5

6
حوایت ازًگْداری ٍاداهِ فعالیت سیٌواّای هَجَدٍکوک ّسیٌِ اًرشی،تاهیي 

قطعات یدکی،الهپ پرشکتَر
5,373,644,850274.026.0(6)پیوست33سالي

1,944,963,324128.072.0(7)پیوست31ساليحوایت ازاجرای طرح هکاًیسُ فرٍش بلیط درسیٌواّای جدید7

--10,760,375,5004(8)پیوست74 فیلنحوایت از آهادُ سازی ٍاکراى فیلن ّای سیٌوایی8

2,200,000,00010.0100.0(9)پیوست4طرح(ضْر3)کوک بِ اجرای طرح سیٌواکَچک درهٌاطق غیر برخَردار9

--58,063,242,44722(10)پیوست--ّسیٌِ ّای جاری ٍپطتیباًی10

259,389,041,121100

درصدسْن 

استاى

 تْراى

درصدسْن 

استاًْا

ضرح عولکرد

 عولیاتی
عولکردهالی

ًام هَسسِ 

هجری فعالیت

1397 هاِّ  سال 12گسارش عولکرد هَسسِ سیٌوا ضْر

 جمع کل

ف
عٌَاى برًاهِردی

ّدف کوی هٌدرج در

فعالیت اجرایی
درصدکل



آررتایجاى 

غرتی
1200تخت سلیواى تکاب

تجْیسسالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

تجْیسسالي تِ صَت هًََ

ًصة صٌذلیْای سالي ًوایش

1,000,000,000کوک تالعَض

شیرازفارس
پردیس سیٌوایی

 شْرآفتاب
81,500

سالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال7تجْیس

تجْیسسالي ّا تِ سیستن صَت دالثی 

ًصة تلَیسیَى شْری درالتی

اضافِ شذى یک سالي تِ سیٌوا

23,350,000,000کوک تالعَض

1250هجتوع رٍشازًجاىزًجاى

تجْیسسالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

1,200,000,000کوک تالعَضتجْیسسالي سیٌواتِ سیستن صَت دالثی 

اردتیل
هشکیي 

شْر
1300پل

تجْیسسالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

732,500,000کوک تالعَضتجْیسسالي تِ صَت هًََ

3340ّرٍی سٌتر

تجْیسسالي ّا سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

تجْیسسالي ّا تِ صَت دالثی

ایٌچ55دستگاُ ٍیذئَ ٍال 4ًصة

5,590,000,000کوک تالعَض

142هَزُ سیٌوا
تجْیسسالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

1,258,500,000کوک تالعَضتجْیسسالي تِ صَت دالثی

1238چارسَ

                                                        

ساخت یک سالي جذیذ درتام هجتوع           

ًصة سیستن ًوایش دیجیتال تا صَت دالثی
3,596,500,000کوک تالعَض

142,008لَتَس هال

سالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال14تجْیس

22,400,000,000کوک تالعَضتجْیسسالي ّا تِ صَت دالثی

خراساى 

رضَی
10930ٍیالشتَریستهشْذ

سالي سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال10تجْیس

14,279,100,000کوک تالعَضتجْیسسالي ّا تِ صَت دالثی ٍهًََ

وًع تجُیس

تْراىتْراى

(1)پیًست 

حمایت ا زساخت ساله َای سیىمایی جدید

سیىماشُراستان

درحال اًجام

تعداد

 ساله

سُم حمایتی 

مًسسٍ

درحال اًجام

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

يضعیت 

پريشٌ

تعداد

صىدلی

اتوام پرٍشُ

وًع حمایت

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



وًع تجُیس

(1)پیًست 

حمایت ا زساخت ساله َای سیىمایی جدید

سیىماشُراستان
تعداد

 ساله

سُم حمایتی 

مًسسٍ

يضعیت 

پريشٌ

تعداد

صىدلی
وًع حمایت

4334گلشي

تجْیسسالٌْای سیٌواتِ سیستن ًوایش دیجیتال

تجْیسسالي ّا تِ صَت دالثی

 ایٌچ55دستگاُ ٍیذئَ ٍال4ًصة 

5,990,000,000کوک تالعَض

2280پًَک
سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال2تجْیس

سالي2ًصة صَت دالثی در
2,200,000,000کوک تالعَض

172,000,000کوک تالعَضتجْیس سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1155تیستَىکرهاًشاُکرهاًشاُ

476,57781,768,600,000

خراساى 

رضَی

درحال اًجام

(ریال)جمع کل حمایت مًسسٍ

جمع کل 

81,768,600,000

هشْذ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



5970پردیط زًدگی
ظالي ًوایػ ٍظالي اًتظار5تازظازی ًٍَظازی 

6000 دظتگاُ اظپیلیت 6خرید ًٍصة 
2,472,500,000کوک تالعَض

1326هَزُ ظیٌوا

 

343,700,000کوک تالعَضارتقاء ظیعتن ًوایػ دیجیتال ظالي یک

1323چارظَ

 

1,798,250,000کوک تالعَضارتقاء ظیعتن ًوایػ دیجیتال ظالي یک

51,101آزادی

 ظالي ًوایػ3ارتقاء ظیعتن ًوایػ دیجیتال 

تعَیط ظیعتن صَت دالثی ؼْرٌّر

ظالي5صٌدلی هرتَغ تِ 1100تعویر

2,963,400,000کوک تالعَض

1,679,250,000کوک تالعَض تِ ظیعتن ًوایػ دیجیتال ٍصَت ه1ٍ2ًََتجْیسظالي 2470گلریس

75,000,000کوک تالعَضتعَیط کفپَغ ظالي ًوایػ1220دزاؼیة

535,940,000کوک تالعَضظالي ظیٌوا3تازظازی صٌدلیْای 3426ظورقٌد

1,044,300,000کوک تالعَض2ٍ3تازظازی صٌدلیْای ظالي ًوایػ2303جَاى

1440قدضظیرجاىکرهاى

تازظازی ًٍَظازی اظاظی ظیٌوا

ًصة تجْیسات ًوایػ دیجیتال ٍصَت 

صٌدلی150ًصة 

975,000,000کوک تالعَض

433,500,000کوک تالعَضتعَیط صٌدلیْای ظالي ًوایػ1340اللِخویيهرکسی

400,000,000کوک تالعَضتعَیط صٌدلیْای ظالي ًوایػ1352فرٌّگؼاّرٍدظوٌاى

4673جام جنیسدیسد
ظالي 4ظالي تِ 2تازظازی ظیٌوا ٍتثدیل از

ظالي3ارتقاء ًٍصة ظیعتن ًوایػ دیجیتال ٍصَت هًََدر
1,173,800,000کوک تالعَض

(2)پيًست 

وًع تجُيسسيىماشُراستان

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

تعداد

 ساله

تعداد

صىدلی

حمایت ازبريزرساوی يبازسازی سيىماَای مًجًد

تْراىتْراى

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

 وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

يضعيت 

پريشٌ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



(2)پيًست 

وًع تجُيسسيىماشُراستان
تعداد

 ساله

تعداد

صىدلی

حمایت ازبريزرساوی يبازسازی سيىماَای مًجًد

 وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

يضعيت 

پريشٌ

1200هرکس فاطویِالر
تجْیسظالي ًوایػ تِ ظیعتن ًوایػ دیجیتال ٍصَت دالثی

 عددصٌدلی200ًصة 
1,000,000,000کوک تالعَض

1720هصلی ًصادجْرم
تعَیط صٌدلیْای تعالي ًوایػ

500,000,000کوک تالعَضعدد صٌدلی جْت ظالي اصلی200خرید

520,000,000کوک تالعَضعددصٌدلی ظیٌوا400تعَیط 1467قدضاظتْثاى

100,000,000کوک تالعَضعددصٌدلی ظالي ًوایػ200تعویر1200آزادیتَیعرکاىّوداى

خراظاى 

رظَی
360,000,000کوک تالعَضتْعازی ظیعتن گرهایػ ٍظرهایػ1870آفریقاهؽْد

388,000,000کوک تالعَضًصة ظرهایػ ٍتازظازی ًوای ظیٌوا2616آتؽارؼَؼترخَزظتاى

575,000,000کوک تالعَضتازظازی ًٍَظازی ظیٌوا1690جْاى ًواچالَضهازًدراى

1,500,000,000کوک تالعَضتازظازی ًٍَظازی ظیٌوا1223افعل الدیيکَّثٌاىکرهاى

150,000,000کوک تالعَضتعویرصٌدلیْا ٍکف پَغ ظالي ٍظاخت تَف1150ِفرٌّگهیٌابّرهسگاى

کاؼاى
اًجوي ظیٌوای

جَاى
1,500,000,000کوک تالعَضتازظازی ًٍَظازی ظیٌوا150

1171فرٌّگاردظتاى

تعَیط صٌدلیْای ظالي ًوایػ

تازظازی ًٍَظازی ظالي ًوایػ

ًصة ظیعتن ًوایػ دیجیتال

844,000,000کوک تالعَض

9951ظاحلاصفْاى

 ظالي ًوایػ9تازظازی ظیٌوا ٍتثدیل تِ

ظالي تِ ظیعتن ًوایػ دیجیتال9تجْیسظیعتن ًوایػ 

ظالي6ظالي ٍصَت ه3ًًََصة صَت دالثی

9,413,635,000کوک تالعَض

ؼاّیي 

ؼْر
2362یاظوي

ظالي2تازظازی ظیٌوا ٍتثدیل ظیٌوا تِ 

ًصة تجْیسات ًوایػ ٍصدا
332,320,000کوک تالعَض

3454فرٌّگفَالد ؼْر

ظالي3تازظازی ظیٌوا ٍتثدیل ظیٌوا تِ 

تجْیسظالي تِ ظیعتن ًوایػ دیجیتال ٍصَت هًََ

3ظاخت ظالي ؼوارُ

291,670,000کوک تالعَض

1110فرٌّگهیوِ
تازظازی ظیٌوا

ًصة تجْیسات ًوایػ دیجیتال ٍصَت هًََ
اتوام پرٍش478,725,000ُکوک تالعَض

اصفْاى

فارض

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

درحال اًجام

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



(2)پيًست 

وًع تجُيسسيىماشُراستان
تعداد

 ساله

تعداد

صىدلی

حمایت ازبريزرساوی يبازسازی سيىماَای مًجًد

 وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

يضعيت 

پريشٌ

16,608,750,000کوک تالعَضجْت تِ رٍزکردى ظیٌواّای قدیوی--

5412,17848,456,740,000

(پردُ اکراى)خریدتجْیسات ًوایػ

48,456,740,000(ریال)جمع کل حمایت مًسسٍ

جمع کل 

درحال اًجام



500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1260هجتوع فسٌّگی عجة شیس

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1200هجتوع فسٌّگی هلکاى

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1393هجتوع فسٌّگی تثسیص

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1250اًقالبعلی آتاد کتَلگلستاى

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1201کاًَىسازیهاشًدزاى

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1309هجتوع گَّس تٌدزلٌگِّسهصگاى

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1200خاطسُاشکرزیصد

500,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1220ٍالیتقنقن

1,000,000,000کوک تالعَضتجْیص سالي تِ سیستن ًوایش دیجیتال1192اشساقشاّداىسیستاى ٍتلَچستاى

92,2255,000,000,000جمع کل 

اتوام پسٍضُ

اتوام پسٍضُآذزتایجاى شسقی

اتوام پسٍضُ

تعداد

 ساله

سُم حمایتی 

مًسسٍ

تعداد

 صىدلی
وًع تجُیز

5,000,000,000(ریال)جمع کل حمایت مًسسٍ

اتوام پسٍضُ

اتوام پسٍضُ

 وًع حمایت

اتوام پسٍضُ

اتوام پسٍضُ

اتوام پسٍضُ

اتوام پسٍضُ

(3)پیًست 

کمک بٍ تبدیل ساله مجتمع َای فرَىگی يَىری بٍ ساله سیىما

سیىماشُراستان
يضعیت 

پريژٌ



3643پزدیس سًدگی
2ٍ3ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي

3,306,875,000کوک تالعَض1ًصة پزسسَردالثی درسالي 

680,400,000کوک تالعَض2ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي2320تواضا

567,700,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1310راگا

567,700,000کوک تالعَض5ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي140هلت

526,400,000کوک تالعَض2ٍ4ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي 2240هاًداًا

609,000,000کوک تالعَضارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي ًوایص1528سپیدُ

1,509,500,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي2548کارٍى

646,000,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1450ضکَفِ

514,500,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1196سوزقٌد

836,500,000کوک تالعَض2ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1386کیاى

1,974,000,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1450هزکشی

603,400,000کوک تالعَضارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي ًوایص1400آسیاکزهاىکزهاى

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

(4)پيًست 

حمایت ازارتقاء يبُبًديضعيت ومایش فيلم درسيىماَای مًجًد

يضعيت پريشٌوًع تجُيسسيىماشُراستان

تْزاى

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

تْزاى

وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

تعداد

 ساله

تعداد

 صىدلی

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ



(4)پيًست 

حمایت ازارتقاء يبُبًديضعيت ومایش فيلم درسيىماَای مًجًد

يضعيت پريشٌوًع تجُيسسيىماشُراستان وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

تعداد

 ساله

تعداد

 صىدلی

603,400,000کوک تالعَضارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي ًوایص1500هْتاب

393,400,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1445ضْزتواضا

315,000,000کوک تالعَض1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1360ساحلاَّاس

686,000,000کوک تالعَضتجْیشسالي ًوایص تِ سیستن ًوایص دیجیتال1233فجزتْثْاى

1,380,000,000کوک تالعَضتجْیشسالي ًوایص تِ سیستن ًوایص دیجیتال1350هزکشیایذُ

755,500,000کوک تالعَض 2ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1274گلستاى 

1247ضْزآفتاب
1ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي

1ًصة یَپی اس درسالي
2,581,500,000کوک تالعَض

2,744,700,000کوک تالعَض1ٍ5ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي2871تکصفائیِیشد

861,000,000کوک تالعَض 2ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي1125فزٌّگکزهاًطاُکزهاًطاُ

1285آسادیتیجارکزدستاى
ًصة سیستن ًوایص دیجیتال 

ًصة سزٍرٍپزدُ اکزاى
500,000,000کوک تالعَض

749,000,000کوک تالعَض ًصة سیستن ًوایص دیجیتال 1436ّالل احوزاًشلیگیالى

1,400,000,000کوک تالعَض ًصة سیستن ًوایص دیجیتال 3139آراهصراهسزهاسًدراى

خزاساى 

ضوالی
1,600,000,000کوک تالعَض ًصة سیستن ًوایص دیجیتال 1700داریَشتجٌَرد

510,000,000کوک تالعَض ًصة سیستن ًوایص دیجیتال 1344غدیزتٌدرعثاسّزهشگاى

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

خَسستاى

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

کزهاىکزهاى

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

ضیزاس

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

فارس

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ

اتوام پزٍصُ



(4)پيًست 

حمایت ازارتقاء يبُبًديضعيت ومایش فيلم درسيىماَای مًجًد

يضعيت پريشٌوًع تجُيسسيىماشُراستان وًع حمایت
سُم حمایتی

 مًسسٍ

تعداد

 ساله

تعداد

 صىدلی

سیستاى ٍ

تلَچستاى
1560ّاللساّداى

ارتقاء سیستن ًوایص دیجیتال سالي ًوایص

ًصة صَت دالثی
900,000,000کوک تالعَض

3510,38028,321,475,000

(ریال)جمع کل حمایت مًسسٍ

جمع کل 

28,321,475,000

اتوام پزٍصُ



کمکشهررديف

2,000,000,000تهراى1

2,000,000,000تهراى2

2,000,000,000تهراى3

2,000,000,000تهراى4

2,000,000,000تهراى5

1,500,000,000تهراى6

3,000,000,000تهراى7

3,000,000,000تهراى8

17,500,000,000 (ريال)جمع کل

(5 )پيوست

حمايت ازارتقاوبروزرسانی مرکسپشتيبانی فنی واستوديوی سينمايی

شرح

کارگاه آزادپاها

هوسسه فام نقره فیلن

هوسسه فرازآسواى هنر

هوسسه فرهنگی وهنری رهافیلن

هوسسه خط فرضی آسواى سپهر

شرکت کوچه سینوا

هوسسه فرهنگی وهنری نقش جهاى

شرکت استودیوفیلن روشنا



49,900,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرعصرجدید

39,240,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرکارٍى 

244,797,650کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَراریکه ایراًیاى

39,900,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرقدس

73,575,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرصحرا

746,650,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرکَرٍش

261,131,300کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرهرکسی

261,131,300کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرآزادی

172,165,500کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپیرٍزی

618,424,050کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپردیس هگاهال

566,530,650کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپردیس زًدگی

373,297,750کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپردیس ارگ تجریش

112,270,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرحافظ

50,000,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرسرٍش

45,000,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرجَاى

120,515,850کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپارس

249,610,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرهلت

(6)پيًست 

حمایت ازوگهذاری يادامه فعاليت سيىماهای مًجًد

يکمک هسیىه اورشی،تاميه قطعات یذکی،المپ پرشکتًر

سهم حمایتی مًسسهوًع حمایت وًع امکاوات تخصصیسيىماشهراستان

تهراىتهراى



(6)پيًست 

حمایت ازوگهذاری يادامه فعاليت سيىماهای مًجًد

يکمک هسیىه اورشی،تاميه قطعات یذکی،المپ پرشکتًر

سهم حمایتی مًسسهوًع حمایت وًع امکاوات تخصصیسيىماشهراستان

19,620,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَردریا آستارا

27,250,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرطلَعفَهي

121,325,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرسپیدرٍد

38,000,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرهیرزاکَچک خاى

154,600,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَراطلس هالهشهد

21,255,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَراًدیشهتربت حیدریه

42,500,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرهجتوع فرهٌگی عویقبجٌَردخراساى شوالی

40,024,800کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرجهاى ًواچالَسهازًدراى

38,150,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرشاهیي طالییشاهیي شهراصفهاى

38,150,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرقدسسیرجاىکرهاى

33,500,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرطَبیهیبدیسد

87,200,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرفرهٌگایالمایالم

26,051,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرپردیس ًٍَس قنقن

44,690,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرهاللسوٌاى

44,690,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرفرهٌگشاهرٍد

572,500,000کوک بالعَضتاهیي الهپ پرٍشکتَرشهرآفتابشیرازفارس

5,373,644,850

خراساى رضَی

(ریال)جمع کل حمایت مًسسه

سوٌاى

گیالى

رشت



4,024,139,050





24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگهیاًِ

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگهراغِ

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگتٌاب

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگهرًد

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطقدساّر

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگضثستر

6,250,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطاًقالب

19,680,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطالف

24,922,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطکَچ

25,770,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفجر

20,480,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطتیستَى

92,650,000کوک تالعَضًصة کیَسک ایٌترًتی تلیطفرٌّگ

کرهاًطاُکرهاًطاُ 

تْثْاى

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

(7)پيوست 

حمایت ازاجرای طرح مکانيسه فروش بليط درسينماهای جدید

وضعيت پروشهسينماشهراستان  نوع حمایتنوع تجهيس

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

خَزستاى

اتوام پرٍشُ

تثریس

اتوام پرٍشُ

سهم حمایتی 

موسسه

آذرتایجاى ضرقی

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



(7)پيوست 

حمایت ازاجرای طرح مکانيسه فروش بليط درسينماهای جدید

وضعيت پروشهسينماشهراستان  نوع حمایتنوع تجهيس
سهم حمایتی 

موسسه

ساحلاصفْاى
سیستن هکاًیسُ فرٍش تلیط

346,250,000کوک تالعَض ًصة کیَسک ایٌترًتی تلیط

24,103,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگهیوِ

28,893,750کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطآراهصراهسرهازًدراى

37,700,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطجَاى

ّرٍی سٌتر
سیستن هکاًیسُ فرٍش تلیط

ًصة کیَسک ایٌترًتی تلیط
254,125,000کوک تالعَض

119,900,000کوک تالعَضًصة کیَسک ایٌترًتی تلیطآزادی

54,636,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطکارٍى

فجراسالهطْرتْراى
سیستن هکاًیسُ فرٍش تلیط

ًصة کیَسک ایٌترًتی تلیط
83,200,000کوک تالعَض

24,922,500کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطضْرسثسالّیجاى

15,480,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطّالل اًسلی

21,160,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطفرٌّگهیٌابّرهسگاى

88,290,000کوک تالعَضًصة کیَسک ایٌترًتی تلیطسعدیضیرازفارس

28,500,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطپلهطکیي ضْراردتیل

24,922,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطایراىکاضور

260,552,061کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطٍیالشتَریستهطْد

خراساى رضَی

اتوام پرٍشُ

گیلالى

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

تْراى

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اصفْاى

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

تْراى

اتوام پرٍشُ



(7)پيوست 

حمایت ازاجرای طرح مکانيسه فروش بليط درسينماهای جدید

وضعيت پروشهسينماشهراستان  نوع حمایتنوع تجهيس
سهم حمایتی 

موسسه

48,385,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطّالل زاّداىسیستاى ٍتلَچستاى

98,100,000کوک تالعَضًصة کیَسک ایٌترًتی تلیطفلسطیيترٍجردلرستاى

21,730,000کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطجام جنیسد

29,738,762کوک تالعَضسیستن هکاًیسُ فرٍش تلیطًگارهیثد

1,944,963,323

یسد

جمع کل 

(ریال)جمع کل حمایت موسسه

اتوام پرٍشُ

1,944,963,323

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ

اتوام پرٍشُ



115,867,000کوک تالعَعاتراّین هرتاری1

150,000,000کوک تالعَعهحوَز غالهی2

150,000,000کوک تالعَعهحوسّازی کریوی3

150,000,000کوک تالعَعهٌَچْرّازی4

150,000,000کوک تالعَعهجتثی هتَلی5

149,439,000کوک تالعَعّوایَى اسعسیاى6

150,000,000کوک تالعَعرٍیا شریف7

78,600,000کوک تالعَعاتراّین اطغری8

134,015,500کوک تالعَعهسعَز رزائی9

150,000,000کوک تالعَععلی جلیلًَس10

150,000,000کوک تالعَعزّرّاشوی تْرهاًی11

150,000,000کوک تالعَعتْوي کاهیار12

141,700,000کوک تالعَعهحوس احوسی13

150,000,000کوک تالعَعهْرزاز فریس14

150,000,000کوک تالعَعًاطرعٌظری15

150,000,000کوک تالعَعهْسی هسزکار16

150,000,000کوک تالعَعّازی هشک17َُ

136,250,000کوک تالعَعسیسهْسی فررایی18

149,548,000کوک تالعَعسیسهحوَز رضَی19

131,454,000کوک تالعَعحسي آقاکریوی20

150,000,000کوک تالعَعهحسي هحسٌی ًسة21

87,200,000کوک تالعَعهحوس رضا عرب22

149,330,000کوک تالعَعتقی علیقلی23

89,700,000کوک تالعَعهجیس قاری زاز24ُ

150,000,000کوک تالعَععثساهلل تاکیس25ُ

150,000,000کوک تالعَعایرج هحوسی26

150,000,000کوک تالعَععلی قائن هقاهی27

149,766,000کوک تالعَعهظطفی کیایی28

150,000,000کوک تالعَعجْاًگیر کَثری29 فراری

رستاذیس

زعَتٌاهِ

پیٌَکیَ ٍعاهَ

ّاری

اشک ًرگس

افساًِ گل آتاز

التاری

هَقت

شاخ کرگسى

هاذیلی تا حالین

اشٌَگل

هاالریا

پری زریایی

سس هعثر

رقض پا

تسٍى تارید تسٍى اهضاء

کلیلِ ٍزهٌِ

چْارراُ استاًثَل

رديف

(8 )پيوست

حمايت ازآماده سازی واکران فيلم های سينمايی

عنوان فيلم

رفقای ذَب

عشقَالًس

شکالتی

جشي زلتٌگی

 نوع حمايت 
سهم حمايتی 

موسسه

ترگ جاى

زذترعوَ پسرعوَ

کوسی اًساًی

کارگرسازُ ًیازهٌسین

تهيه کننده

ثثت تا سٌستراتراست

یک رٍز ترظَص



رديف

(8 )پيوست

حمايت ازآماده سازی واکران فيلم های سينمايی

 نوع حمايت عنوان فيلم
سهم حمايتی 

موسسه
تهيه کننده

150,000,000کوک تالعَعسیساهیرسیسزاز30ُ

150,000,000کوک تالعَعهظطفی کیایی31

150,000,000کوک تالعَعسیسهحوَز رضَی32

150,000,000کوک تالعَعسیساتراّین عاهریاى33

145,500,000کوک تالعَعحثیة اسواعیلی34

150,000,000کوک تالعَعهحوس ذساعی35

150,000,000کوک تالعَعهحسي آقاعلی اکثری36

150,000,000کوک تالعَععلی تقی پَر37

150,000,000کوک تالعَعهحوسهْسی عسگرپَر38

147,150,000کوک تالعَعاحوس ًجفی39

150,000,000کوک تالعَعتیٌا پاکرٍاى40

149,330,000کوک تالعَعهحوس عرب41

150,000,000کوک تالعَعهٌیژُ حکوت42

150,000,000کوک تالعَعسعیس سعسی43

150,000,000کوک تالعَعسعیس سعسی44

149,548,000کوک تالعَعهحوَزفالح45

149,330,000کوک تالعَعجعفری جَزاًی46

150,000,000کوک تالعَعهرتضی شایست47ِ

150,000,000کوک تالعَعسعیس سعسی48

149,548,000کوک تالعَعٍحیسًیکرَاُ آزاز49

150,000,000کوک تالعَعفرزازهَتوي50

145,600,000کوک تالعَعهٌظَرلشکری قَچاًی51

140,000,000کوک تالعَعهٌظَرلشکری قَچاًی52

150,000,000کوک تالعَعفرشتِ طائرپَر53

150,000,000کوک تالعَعهحوس احوسی54

150,000,000کوک تالعَعهحوسقْرهاًی55

121,500,000کوک تالعَعّاتف علیورزاًی56

150,000,000کوک تالعَعحاهس جعفری57

150,000,000کوک تالعَعسیسرٍح اهلل حجازی58

150,000,000کوک تالعَعزاریَش تاتائیاى59

150,000,000کوک تالعَعهحوسحسیي قاسوی60

اتاق تاریک

ٍای آهپَل

یک کیلَتیست ٍیک گرم

آذریي تارسحرراکی زیسی

ّفت هاّگی

ًیوِ شة اتفاق افتاز

زاش آکل

جازُ قسین

هغسّای کَچک زًگ ززُ

زم سرذْا

هظازرُ

هرزاز

پشت زیَار سکَت

هي زیَاًِ ًیستن

راُ رفتي رٍی سین

ذرگیَش

تِ ٍقت شام

آرهاى شْر

زلن هی ذَاز

هاجاى

هي یک ایراًین

ًاذَاستِ

زرٍجِ حاهل

زارکَب

تگساس

فیلشاُ

آتاجاى

ذالِ قَرتاغِ

اسکی تاز

گام ّای شیسایی

قاتل اّلی



رديف

(8 )پيوست

حمايت ازآماده سازی واکران فيلم های سينمايی

 نوع حمايت عنوان فيلم
سهم حمايتی 

موسسه
تهيه کننده

150,000,000کوک تالعَعحویسپٌساشت61ِ

150,000,000کوک تالعَعهحوسحسیي لطیفی62

150,000,000کوک تالعَعهحوسعلی ًجفی63

150,000,000کوک تالعَعسعیسذاًی64

150,000,000کوک تالعَعتیتا هٌظَری65

150,000,000کوک تالعَععلیرضا جاللی66

150,000,000کوک تالعَعهاًی حقیقی67

150,000,000کوک تالعَعهحوسرضا شریفی ًیا68

150,000,000کوک تالعَعسیساهیرسیسزاز69ُ

150,000,000کوک تالعَعهْسی کرم پَر70

150,000,000کوک تالعَعپیواى هعازی71

150,000,000کوک تالعَعهرین رضَی72

150,000,000کوک تالعَعهحوسرضا رذشاى73

150,000,000کوک تالعَعهَسسِ شْیسآٍیٌی74

10,760,375,500

توة یک عاشقاًِ

اهیي ٍاکَاى

2ذرٍجی9تلَک

17سْیال شوارُ

سَفی ٍزیَاًِ

ذاًن یایا

تِ ٍقت ذواری

گرگ تازی

لًَِ زًثَر

پاستا ریًَی

هاَّرا

ذَک

ّسارپا

چراغْای ًاتوام

(ريال)جمع کل حمايت موسسه



سهم حمايتی موسسهرديف

1300,000,000

2600,000,000

3650,000,000

4650,000,000

2,200,000,000

شرح

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان پردیس سینمایی امیدایرانشهر

(9 )پيوست

کمک به اجرای طرح سينماکوچک درمناطق غير برخوردار

(ريال)جمع کل حمايت موسسه

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان پردیس سینمایی امیدگناوه

تهیه وارایه طرح ساخت سینما درمناطق کم برخوردار

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان پردیس سینمایی امید ایالم



مبلغرديف

120,063,242,447

21,275,200,000

33,825,600,000

43,825,600,000

52,550,400,000

61,275,200,000

725,248,000,000

58,063,242,447

هسینه های بازسازی ساختمان جدید موسسه

(ريال)جمع کل هزينه ها

سایرهسینه ها

(هسینه های متفرله،هسینه سینماها)

هسینه های مالی ومالیاتی

(عملکردوارزش افسوده )هسینه های بانکی،هسینه های مالیاتی)

هسینه های استهالن

(هسینه های استهالن ساختمان ووسایط نملیه)

(10 )پيوست

هزينه های جاری وپشتيبانی

شرح

هسینه های پرسنل 

(....حموق ،اضافه کار،عیدی وپاداش،حك بیمه و)

هسینه های اداری کارکنان

(....تسهیالت الامتی،بیمه تکمیلی،حك ماموریت و) 

هسینه های عملیاتی

انرشی،تعمیرات ساخنمان،تعمیروسوخت وسایط )

(.....نملیه،ملسومات مصرفی و


